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๑. ขอบข่ายี
เอกสารน้ี อธิบายและให้วิธีการประเมินและระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะสำาหรับบริภับณฑ์โ
โสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร ซ่ึงประสงค์ให้ใช้ในสำานักงาน หรออที่พักัอาศัยให้เปนนไปใน
ลักษณะเดียวกัน เพัอ่อให้สามารถระบุ จำาแนกบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร
โดยใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่อ้างอิงถึงความต้องการใช้งานและรูปแบบการทำางานที่กำาหนด
สำาหรับการใช้งานในประเทศไทยโดยเฉพัาะ
เอกสารน้ีเปนนหน่ึงในอนุกรมเอกสาร ซ่ึงประกอบด้วยเอกสารที่เกี่ยวเนอ่องกัน ดงัน้ี

– วิธีการประเมินสมรรถนะ สำาหรับบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร เล่ม ๑
ทั่วไป

– วิธีการประเมินสมรรถนะ สำาหรับบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร เล่ม ๒
ส่วนที่ ๑ การใชัพัลังงานในภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำา

– วิธีการประเมินสมรรถนะ สำาหรับบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร เล่ม ๒
ส่วนที่ ๒ การใช้พัลังงานในภัาวะใช้งาน

– วิธีการประเมินสมรรถนะ สำาหรับบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร เล่ม ๓
การทำางาน

๒. บทันิยีาม
๒.๑ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีสีารสนเทัศและการส่ออสาร  หมายถึง บริภัณฑ์ที่ทำาหน้าที่จัดการข้้อมูล

เชิงดจิิทัล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้้อมูล การแสดงผล การสอ่อสาร การทำาสำาเนา และการประมวลผล
๒.๒ ตบวอยีา่งทัดสอบ หมายถึง ตวัอย่างที่ใช้ทดสอบหรออใช้เปนนตวัแทนสำาหรับทดสอบ
๒.๓ ผู้ผลิต หมายถึง ผู้ทำา ผู้สร้าง  ผู้ประกอบ หรออผู้ดัดแปลงบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ

และการส่ออสาร
๒.๔ ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใชง้าน หรออผู้สั่งงานบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร โดยให้

ถออว่าผู้ใช้ไม่ได้รับการฝึกกอบรมการใช้งานหรออควบคุมบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและ
การส่ออสาร

๒.๕ ภัาวะของบริภับณฑ์โ (equipment mode) หมายถึง ภาวะต่าง ๆ ข้องบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสาร ที่ผู้ผลิตจัดเตรียมไว้ให้หรออปรับแต่งไว้สำาหรับบริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีสีารสนเทัศและการส่ออสารน้ัน
หมายีเหตุ เอกสารนี้ ประสงค์ให้ครอบคลุม อุปกรณ์ เครอ่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ หรออส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี จึงใช้

คำาว่า ภัาวะของบริภับณฑ์โ (equipment mode) แทนคำาว่า ภาวะข้องผลิตภัณฑ์ (product mode)

๒.๖ ภัาวะใช้งาน (active mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โเมอ่อเชอ่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
กระแสสลับ และอยู่ภาวะใดภาวะหน่ึง ได้แก่ ภัาวะทัำางาน  ภัาวะว่างงาน
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๒.๗ ภัาวะทัำางาน (working mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โข้ณะทำางานตามหน้าที่หลักอย่างน้อย
หน่ึงหน้าที่

๒.๘ ภัาวะว่างงาน (idle mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โที่ไม่ไดท้ำางาน แตพ่ัรอ้มทำางานทันทีเมอ่อได้
รับคำาสั่ง หรออมีอีกชอ่อว่าภาวะพัร้อมทำางาน

๒.๙ ภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำา (low power mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โที่เชอ่อมต่อแหล่งจ่าย
ไฟฟา้ประธานกระแสสลับ และอยู่ในภาวะใดภาวะหน่ึง ได้แก่ ภัาวะพบกการใช้งาน  ภัาวะปิด  และ
ภัาวะจำาศีล

๒.๑๐ ภัาวะพบกการใช้งาน (sleep mode หรออ standby mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โที่ไม่อยู่ใน
ภัาวะใช้งาน และเมอ่อบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารอยู่ในภาวะน้ี 
การปลดบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลีสารสนเทัศและการส่ออสารออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
กระแสสลับอาจทำาให้ข้้อมูลสูญหาย และอาจทำาให้ไม่สามารถคงภัาวะพบกการใช้งานไว้ได้
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารสามารถเข้้าสู่และออกจากภัาวะพบกการใช้
งานได้เมอ่อ

– ครบกำาหนดเวลาทีต่ั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากผู้ใช้
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากอุปกรณต์รวจจับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากโปรแกรม

๒.๑๑ ภัาวะปิด (off mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โที่ไม่อยู่ในภัาวะใช้งาน เมอ่อออกจากภาวะน้ี
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร จะต้องเข้้าสู่ภัาวะใช้งานเสมอ และเมอ่อ
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร อยู่ในภาวะน้ี การปลดบริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องไม่มีผลต่อข้้อมูลที่บันทึกไว้ แต่
อาจมีผลตอ่การเริ่มทำางานใหม่โดยอตัโนมัตติามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร สามารถเข้้าสู่และออกจากภัาวะปิดได้เมอ่อ

– ครบกำาหนดเวลาที่ตัง้ไว้
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากผู้ใช้โดยตรง บนตำาแหน่งหรออรูปแบบการตั้งค่าทีก่ำาหนดไวใ้ห้ทำา

หน้าที่น้ีโดยเฉพัาะ เช่น ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากอุปกรณต์รวจจับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากโปรแกรม
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๒.๑๒ ภัาวะจำาศีล (hibernate mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โที่ไม่อยู่ในภัาวะใช้งาน โดยก่อนที่
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร จะเข้้าสู่ภาวะน้ี จะมีการเก็บบันทึกข้้อมูล
สถานะปจจจุบัน เมอ่อออกจากภาวะน้ีบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร จะ
ต้องย้อนคอนสู่สถานะที่บันทึกไว้ก่อนเข้้าสู่ภาวะน้ี การปลดบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสารออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องไม่มีผลต่อข้้อมูลที่บันทึกไว้ แต่อาจมีผลต่อการเริ่ม
ทำางานใหม่โดยอัตโนมัติตามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร สามารถเข้้าสู่และออกจากภัาวะจำาศีลได้
เมอ่อ

– ครบกำาหนดเวลาที่ตัง้ไว้
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากผู้ใช้โดยตรง บนตำาแหน่งหรออรูปแบบการตั้งคา่ที่กำาหนดไว้ให้ทำา

หน้าที่น้ีโดยเฉพัาะ เช่น ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากอุปกรณต์รวจจับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากโปรแกรม

๓. ขอ้มูลทับอวไปเกีอยีวกบบสมรรถนะ
๓.๑ ทั่วไป

ปจจจุบันบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารมีคุณสมบัติในการทำางานที่หลาก
หลายมากข้ึ้น รวมถึงมีการพััฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ให้ดีข้ึ้นตามไปด้วย ปจจจัยข้้างต้นทำาให้
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารมีการใช้งานเพัิ่มข้ึ้นอย่างรวดเร็ว
การตัดสินใจเลออกบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร ที่มีคุณลักษณะด้าน
สมรรถนะเหมาะสม กับความต้องการข้องผู้ใช้  จำาเปนนต้องทราบถึง รูปแบบการใช้งาน ลักษณะการ
ทำางานและระดับสมรรถนะข้ั้นต่ำาที่ต้องการ นอกเหนออไปจากปจจจัยด้านออ่น ๆ เช่น ราคา การรับ
ประกันแล้ว  ข้้อมูลที่เกี่ยวข้้องกับรูปแบบการใช้งาน ลักษณะการทำางาน และระดับสมรรถนะที่
ต้องการ จึงไดน้ำามาใชเ้พัอ่อพัิจารณาเลออกแนวทางการทดสอบที่เหมาะสม

๓.๒ รูปแบบการใช้งาน
รูปแบบการใช้งานบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร น้ัน ข้ึ้นกับหลายปจจจัย
ทั้งตัวผู้ใช้ เช่น เพัศ ข้นาดรูปร่าง ความคุ้นเคยในบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการ
ส่ออสารที่ต่างกัน และปจจจัยออ่น ๆ ที่มีผลได้แก่ ลักษณะงาน งานบางอย่างอาจต้องใช้บริภับณฑ์โ
โสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารต่อเนอ่องเปนนเวลานาน หรออใช้ระยะสั้นสลับหยุดพััก
หรออใช้อยูก่ับที่ หรออใช้แบบเคลอ่อนที่
เอกสารน้ีจึงได้คำานึงถึงรูปแบบการนำาบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารไปใช้
งานจริง กล่าวคออ ในการทดสอบจริงก็จะนำาลักษณะการใช้งานจริงมาพัิจารณา เพัอ่อให้ได้ผลการ
ทดสอบใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากที่สุดเท่าที่เปนนไปได้ โดยการกำาหนดภาระงานให้มีช่วงทำางาน
ต่อเนอ่อง มีช่วงหยุดพััก สำาหรับบางงานอาจมีน้ำาหนักต่างกัน จึงมีการตั้งค่าถ่วงน้ำาหนัก แล้วนำามา
คำานวณรวมกับผลการทดสอบ
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๓.๓ ลักษณะการทำางาน
ลักษณะการทำางานข้องบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารมีความหลากหลาย
สามารถแบ่งออกไดเ้ปนน ๕ กลุม่ตามลกัษณะการทำางาน ดังแสดงในรูปที่ ๑

คำาอธิบาย
๑. การรวบรวมข้้อมูล
๒. การทำาสำาเนา
๓. การประมวลผล
๔. การสอ่อสาร
๕. การแสดงผล

รูปทีัอ ก.๑ การทัำางานของบรภิับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร

– การรวบรวมข้้อมูล หรออการนำาเข้้าข้้อมูล เปนนการเก็บข้้อมูลต่าง ๆ เข้้าสู่บริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการสอ่อสารในรปูแบบดิจิทลัโดยผู้ใช้หรอออุปกรณ์

– การทำาสำาเนา เปนนการคัดลอกหรออทำาซ้ำาข้้อมูลจากต้นแบบหรออต้นฉบับ
– การประมวลผล เปนนการนำาข้้อมูลมาจัดเรียง จัดกลุ่ม จำาแนก ตรวจสอบ คำานวณ ให้เปนน

สารสนเทศเชิงดจิิทัล
– การสอ่อสาร คออ การส่ง และ/หรออการรับข้้อมูลหรออสารสนเทศ จากบริภับณฑ์โโสตทับศนโ

เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารหน่ึงไปยังอีกบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสารหน่ึง

– การแสดงผล เปนนการแสดงผลข้้อมูลหรออสารสนเทศ ให้อยู่ในรูปแบบที่ ผู้ใช้รบัรู้ได้ เช่น ข้้อมูล
ประเภทภาพั เสียง กายภาพั
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๓.๔ ระดบัสมรรถนะที่ต้องการ
คุณสมบัติข้องบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร สามารถชี้บ่งไดต้ามกลุ่มผู้ใช้
หรออประเภทงาน เช่น บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารสำาหรับที่พัักอาศัย
แนวโน้มสมรรถนะที่ต้องการโดยรวมจะอยู่ในระดับตั้งแต่กลางถึงต่ำา ส่วนกลุ่มงานสำานักงาน 
แนวโน้มสมรรถนะที่ต้องการโดยรวมจะอยู่ในระดับกลางข้ึ้นไป การพัิจารณารายละเอียดในส่วนน้ี
เพัอ่อให้สามารถกำาหนดภาระงานที่เหมาะสมข้องบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการ
ส่ออสาร คออครอบคลุมทั้งบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่มีสมรรถนะต่ำา
กลาง และสูง

๓.๕. แนวทางการทดสอบ
๓.๕.๑ สมรรถนะดา้นการใชพ้ัลังงาน

บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร ใชแ้หล่งพัลังงานจากกระแสไฟฟ้าเปนน
หลักในการทำางาน โดยทั่วไปการใช้งานบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการ
ส่ออสารจะเปดดทำางานไว้ตลอดเวลา แต่ใช้งานเปนนคาบสลับกับการพัักใช้งาน  บริภับณฑ์โ
โสตทับศนโเทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารมักถูกออกแบบให้ทำางานได้รวดเร็วและ
ประหยัดพัลังงานมากข้ึ้น โดยบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารสามารถ
เปลี่ยนภาวะได้ กล่าวคออ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารจะต้อง
เปลี่ยนไปอยู่ในภาวะที่ใช้พัลังงานน้อยลงโดยอัตโนมัติเมอ่อไม่ถูกใช้งาน และเพัอ่อให้บริภับณฑ์โ
โสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารทำางานได้อย่างมีสมรรถนะและประหยัด
พัลังงานสูงสุด  ผู้ผลิตจึงกำาหนดเงอ่อนไข้และภาวะการทำางาน/การใช้พัลังงานหลากหลายรูป
แบบ  ซ่ึงสามารถจัดภาวะการใชพ้ัลังงานข้องบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการ
ส่ออสาร ไดเ้ปนน ๒ ภาวะ คออ ภัาวะใช้งาน และ ภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำา
ภัาวะใช้งาน เปนนภาวะปกติที่บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารใช้
พัลังงานมาก เพัอ่อที่จะทำางานตามที่ ผู้ใช้ต้องการ หรออเพัอ่อรักษาสภาพัข้องบริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีสีารสนเทัศและการส่ออสาร ให้พัรอ้มทำางานได้ทันที ซ่ึงเดิมอาจมีภาวะเดียว คออภาวะ
เปดด แต่เนอ่องจากลักษณะการใช้งานจริงข้อง ผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสารอยู่ตลอดเวลา ผู้ผลิตจึงได้ออกแบบให้มีภาวะออ่นๆ เช่น ภัาวะว่าง
งานหรออภาวะพัร้อมทำางาน หรออการปรับลดการทำางานข้องหน้าที่ย่อยหรออเร่งความเร็วในการ
ทำางานให้สูงเปนนพัิเศษในชว่งสั้นๆ  เพัอ่อให้ได้สมรรถนะการทำางานสูงสดุ
ตามแนวคิดเดิมในการทดสอบบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารข้ณะอยู่
ในภัาวะใช้งาน จำาเปนนต้องเข้้าใจเทคโนโลยีต่างๆ และเงอ่อนไข้ที่ ผู้ผลิตนำามาใช้กับบริภับณฑ์โ
โสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารเพัอ่อที่จะออกแบบการทดสอบให้สอดคล้องกัน
กับเทคโนโลยี  แต่ในเอกสารน้ี จะให้ความสำาคัญกับรูปแบบลักษณะการใช้งานจริงข้อง ผู้ใช้
มากกว่าเทคโนโลยี กล่าวคออ มกีารกำาหนดลักษณะงาน ภาระงานที่ใชท้ดสอบบริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร และมีการประเมินอัตราส่วนเวลาข้องภัาวะใช้งานที่
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สอดคล้องกับการใช้งานจริงข้อง ผู้ใช้ จากน้ันจึงนำาผลการทดสอบมาประเมินเปนนจำานวน
พัลังงานที่บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารใช้ไปใน ๑ ปี เพัอ่อสะท้อน
ค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้จะต้องจ่ายในการใช้งานบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการ
ส่ออสาร น้ันๆ ใน ๑ ปี (เฉพัาะในภัาวะใช้งาน)
ภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำา เปนนภาวะที่บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร ใช้
พัลังงานน้อย ซ่ึงแต่เดิมมีภาวะเดียวคออภัาวะปิด แต่การพััฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงทำาให้
เกิดภาวะที่บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารใชพ้ัลังงานน้อยลง เพัิ่มข้ึ้น
หลายภาวะ  อย่างไรก็ตาม เนอ่องจากผู้ผลิตแต่ละรายมีเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทำาให้มีเงอ่อนไข้
และรายละเอียดข้องภาวะที่แตกตา่งกัน
เช่นเดียวกับการทดสอบในภัาวะใช้งาน การทดสอบบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสารในภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำา   จะให้ความสำาคัญกับรูปแบบลกัษณะการใช้งานจริง
ข้องผู้ใช้มากกว่าเทคโนโลยี กล่าวคออ มีการกำาหนดลักษณะการทดสอบบริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร และมีการประเมินอัตราส่วนเวลาข้องภัาวะใช้งานที่
สอดคล้องกับการใช้งานจรงิข้องผู้ใช้   การทดสอบจงึเปนนการวัดคา่พัลังงานข้ณะที่บริภับณฑ์โโสต
ทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารปดดอยู่ และข้ณะที่บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสารอยู่ในภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำาออ่นๆ โดยปล่อยระยะเวลาให้บริภับณฑ์โ
โสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารเข้้าสู่ภาวะน้ันๆ ตามค่าปริยายที่ตั้งไว้โดยไม่มี
การปรับแต่ง จากน้ันจึงนำาค่าพัลังงานทั้งสองส่วนมาประเมินเปนนค่าพัลังงานไฟฟ้าที่บริภับณฑ์โ
โสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารใช้ไปในภาวะกำาลังไฟฟ้าต่ำาใน ๑ ปี  โดย
ประเมินร่วมกับอัตราส่วนข้องระยะเวลาที่บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการ
ส่ออสารจะต้องอยูใ่นภาวะทั้งสอง
การคำานวณค่าพัลังงานที่ตบวอยี่างทัดสอบใช้ใน ๑ ปี  ทำาได้โดยหาค่ารวมข้องผลคูณระหว่าง
ค่าถ่วงน้ำาหนักข้องบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารในภาวะต่างๆ และ
พัลังงานไฟฟ้าที่บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารใช้ในภาวะน้ันๆ ได้
ดังน้ี

E Total=E low power +E active

เมอ่อ E Total คออ พัลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้โดยรวมใน ๑ ปี มีหน่วยเปนนวัตต์ชัว่โมงตอ่ปี
E low power คออ พัลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้ในภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำาโดยรวมใน ๑ ปี มี

หน่วยเปนนวตัต์ชัว่โมงต่อปี
Eactive คออ พัลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้ในภัาวะใช้งานโดยรวมใน ๑ ปี มีหน่วยเปนน

วตัต์ชัว่โมงตอ่ปี
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ลักษณะการใช้พัลังงานข้องบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารจะมีลกัษณะ
ดังแสดงในรูปที่ ๒

รูปทีัอ ๒ แสดงลบกษณะพ้่นฐานการใช้พลบงงานของบริภับณฑ์โโสตทับศนโเทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร

๓.๕.๒ สมรรถนะดา้นการทำางาน
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร มีการทำางานได้หลากหลาย ผู้ผลิต
แต่ละรายมีวิธีการวัดสมรรถนะข้องตัวเองทำาให้เปรียบเทียบสมรรถนะข้องบริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารได้ยาก โดยเฉพัาะบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสารต่างชนิดกันแต่มีหน้าที่การทำางานคล้ายกัน  นอกจากน้ันวิธีการวัด
ในปจจจุบันยังเน้นที่สมรรถนะสูงสุดด้วยการให้บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและ
การส่ออสารทำางานด้วยภาระงานสูงตลอดเวลา ซ่ึงอาจจะไม่ตรงกับลักษณะการใช้งานบริภับณฑ์โ
โสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารข้องผู้ใช้ ที่ไม่ได้ใช้งานบริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารด้วยสมรรถนะสูงและต่อเนอ่องตลอดเวลา ในการทดสอบ
จึงพัจิารณาเงอ่อนไข้ตา่งๆ ดงัน้ี

๓.๕.๒.๑ หน้าที่หลัก
ผู้ทดสอบ ต้องประเมินลักษณะหน้าที่หลกัข้องบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและ
การส่ออสาร ซ่ึงหากพับว่าบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารมีหน้าที่
หลักหน้าที่เดียว ก็ทดสอบเพัียงหน้าที่เดียว หากบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสารมีหน้าที่หลากหน้าที่ (multi-function) ก็จะต้องพัิจารณาว่า ในการใช้งาน
จริงน้ัน หากบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารมีโอกาสทำางาน
พัร้อม ๆ กนัหลากหน้าที่ ก็ตอ้งทดสอบการทำางานหลากหน้าทีพ่ัรอ้ม ๆ กันดว้ย

๘/๑๐
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๓.๕.๒.๒ ความสามารถพัิเศษดา้นต่าง ๆ
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารบางตบวมีหน้าที่หลักเหมออนกัน 
แต่ความสามารถพัิเศษที่แตกต่างกัน เชน่ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการ
ส่ออสารที่มีหน้าที่หลักในการแสดงผล บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการ
ส่ออสารบางตัวสามารถแสดงผลแบบข้าวดำา แต่บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสารบางตวัสามารถแสดงผลแบบสี ดังน้ัน ควรจะตอ้งพัจิารณาแบ่งเปนนกลุ่มแยก
ตามความสามารถพัอ้นฐาน และความสามารถพัิเศษต่าง ๆ ด้วย เพัอ่อจะได้กำาหนดภาระงาน
และลักษณะการทดสอบให้สอดคล้องกับความสามารถข้องบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสาร

๓.๕.๒.๓ ภาระงานทดสอบ
การทดสอบจำาเปนนต้องพัิจารณาความหนักข้องภาระงานให้เหมาะสมกับการใช้งานบริภับณฑ์โ
โสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร  เช่น บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสารที่ทำาหน้าที่หลักเหมออนกัน แต่ถูกออกแบบให้รองรับภาระงาน
ตา่งกัน ควรพัิจารณาแบ่งเปนนกลุ่มตามระดบัความสามารถ  แลว้จัดสรรภาระงานที่เหมาะสม
กับหน้าที่หลักข้องบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร นอกจากน้ีต้อง
พัิจารณาลักษณะการนำาไปใช้งานจริง เนอ่องจาก ผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจไม่ได้ใช้บริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารตลอดเวลา แต่อาจมีการใช้งานเปนนช่วงเวลาหน่ึงและ
หยุดพัักเปนนรอบ ๆ ไป  ดังน้ันในการทดสอบจะต้องออกแบบให้บริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารทำางานตามลักษณะการใชง้านจรงิด้วย

๙/๑๐
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คณะทัำางาน

ทีัอปรกึษา

นายพัันธศ์ักดิ์  ศริิรัชตพังศ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นายสุธี  ผู้เจริญชยัชนะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ

คณะทัำางาน

นายสมเดช  แสงสรุศักดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นายพัิจกัษ์  เพัิ่มประเสริฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นายสุรพังษ์  แซ่เจียม ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นางสาวเข้มณัฏฐ์ เจรญิจิตวัฒธน ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นายถิรเจต  พัันพัาไพัร ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นางสาวธัญลักษณ์  ยิ้มย่อง ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นางสาวปจญญดา  ฤกษ์มังกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นางสาวอรธินี  พัยัคฆะญาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ

คณะทัำางาน ดา้นบรรณาธิการ
นางสมพัร   กิ่งทอง ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ

๑๐/๑๐
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